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Levantamento Bibliográico
lesta seção, apresentamos o levantamento bibliográico dos livros publicados na área
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. m
levantamento contemplou obras publicadas no período de bezembro de
a Março de
cujas informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
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1

A criança e o mar: saberes e infâncias em ambientes costeiros na Amazônia
(ISBN 978-85-473-2365-3)
Autor: Jéssica do Socorro Leite aorrêa
cditora: Appris, auritiba,
páginas.

2

A educação brasileira – sob a luz de novos tempos (ISBN 978-85-7854-358-7)
Autor: Roberto eiancaterino
cditora: Wak, Rio de Janeiro,
páginas.

3

A educação no quilombo e os saberes do quilombo na escola (ISBN 978-85-473-1257-2)
Autora: natrícia eomes Ruino Andrade
cditora: Appris, auritba,
páginas.

4

Adolescente, ato infracional e serviço social no judiciário - trabalho e resistência
(ISBN 9788524927041)
Autoras: ailene rerra e Fernanda aaldas de Azevedo
cditora: aortez, São naulo,
páginas.

5

Adolescentes na contemporaneidade: desamparo e laços fragilizados em meio aos ideais da
sociedade de consumo (ISBN 9788559683264)
Autor: Vinicius Romagnolli Rodrigues eomes
cditora: eramma, Rio de Janeiro,
páginas.

6

AKPALÔ: compondo linguagens africano-brasileiras para o currículo da educação infantil de
Santo Amaro de Ipitanga (ISBN 9788578873363)
Autora: Rosângela Accioly Lins aorreia
cditora: cbslcB, Salvador,
páginas.

7

Consumo cultural nas práticas juvenis (ISBN 978-85-473-2143-7)
Autora: aleusa Albilia de Almeida
cditora: Appris, auritiba,
páginas.

8

Criança, consumo e publicidade (ISBN 9788551909171)
Autoras: Josiane Rose netry Veronese e Sandra Muriel Zadróski Zanette
cditora: Lumen Juris, Rio de Janeiro,
páginas.

9

Criança e a experiência afetiva com a natureza (ISBN 978-85-473-0768-4)
Autora: Zemilda do aarmo Weber do lascimento dos Santos
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
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10 Crimes sexuais praticados no ambiente virtual
(ISBN 9788551906880)
Autora: eisele norto Barros
cditora: Lumen Juris, Rio de Janeiro,
páginas.
11

contra

crianças

e

adolescentes

Derecho a la educación y pedagogías. Aportes para un pensamiento pedagógico del siglo XXI
(ISBN 978-987-3805-30-1)
Autores: Alejandra Birgin, Florencia Finnegan, Rafael eagliano, Marcelo Krichesky, eraciela
Misirlis e Myriam Southwell
cditora: slgnc cditorial sniversitaria, La nlata,
páginas.
Disonancias y consonancias. Relexiones sobre música, educación y discapacidad
(ISBN 978-84-17133-46-7)
mrganizadores: Brenda Berstein, Alan aourtis e Ariel Zimbaldo
cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,
páginas.

13 Educação democrática: antídoto ao Escola Sem Partido (ISBN 978-85-92826-16-1)
mrganizadores: Fernando nenna, Felipe oueiroz e eaudêncio Frigotto
cditora: cbscRJ, Rio de Janeiro,
páginas.
14 Educação em direitos humanos na América Latina (ISBN 978-85-8438-212-5)
mrganizador: Luciano Meneguetti nereira
cditora: Boreal, Birigui,
páginas.
15 Educação infantil - a luta pela infância (ISBN 9788544903001)
Autores: Anete Abramovicz e Afonso aanella fenriques
cditora: napirus, aampinas,
páginas.
16 Educação infantil e identidade étnico-racial (ISBN 9788547321918)
Autora: Arleandra aristina ralin do Amaral
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
17 Educação na família e na escola – tecnologias, inclusão e ensino (ISBN 978-85-7854-458-4)
Autor: cugênio aunha
cditora: Wak, Rio de Janeiro,
páginas.
18 Educación Inclusiva: Teorías y prácticas de enseñanza en las escuelas primaria (ISBN 978-950892-562-6)
Autor: José María romé
cditora: Lugar cditorial S.A, Buenos Aires,
páginas.
19 Educar sin manipular: pedagogía y sensatez para docentes y famílias (ISBN 9788427725515)
Autor: José Bernardo aarrasco
cditora: larcea, aiudad de México,
páginas.
20 Enfrentamento do bullying no ambiente escolar (ISBN 9788546213795)
Autora: lúbia aélia aarneiro
cditora: naco cditorial, Jundiaí,
páginas.
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21 Enlaces e desenlaces na adolescência (ISBN 9788594940162)
Autora: aarla Almeida aapanema
cditora: Scriptum, Belo forizonte,
páginas.
22 Entre acordes das relações de gênero: a orquestra jovem da escola “Padre Luis de Castro
Brasileiro” em União-Piauí (ISBN 978-85-7826-647-9)
Autora: Maria bolores dos Santos Vieira
cditora: cdscac, Fortaleza,
páginas.
23 Enseñar y aprender en contextos interculturales. Saberes, herramientas y experiencias de
educación internacional (ISBN 978-84-17133-44-3)
aoordenadoras: Karina Felitti e Andrea Rizzotti
cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,
páginas.
24 Escolarização, culturas e instituições: escolas étnicas italianas em terras brasileiras (ISBN 97885-7061-916-7)
Autora: rerciane Ângela Luchese
cditora: cbsaS, aaxias do Sul,
páginas.
25 Escuelas en contexto rural: Los vínculos pedagógicos en la nueva ruralidade (ISBN 978-987-538-647-1)
mrganizadora: aarina Rattero
cditora: loveduc, Buenos Aires,
páginas.
26 Escuela secundaria y gestión directiva: preceptores y tutores como pareja pedagógica. Más allá
de la disciplina, más acá del cuidado (ISBN 978-987-538-555-9)
Autora: bora liedzwiecki
cditora: loveduc, Buenos Aires,
páginas.
27 Escritas da cidade: juventudes e resistências nas periferias de Salvador (ISBN 978-85-473-1075-2)
Autora: baniela Abreu Matos
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
28 Etnicidades e infâncias quilombolas (ISBN 978-85-444-2966-2)
Autores: Wesley Santos de Matos e Benedito cugenio
cditora: aRV, auritiba,
páginas.
29 Experiencias mundiales de ciudadanía de la infancia y adolescência (ISBN 978-85-237-1332-4)
Autoras: Maria de Fatima nereira Alberto e Antonia nicornell Lucas
cditora: cbsFnB, João nessoa,
páginas.
30 Funk ostentação: SP-ZN (ISBN 978-85-473-2249-6)
Autor: João Marcelo Brás
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
31 Historia reciente y construcción de la memoria colectiva en la escuela primaria
(ISBN 978-950-892-564-0)
Autora: Sara Silvia falpern
cditora: Lugar cditorial S.A, Buenos Aires,
páginas.
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32 Infância, educação e trabalho: o (des)enrolar das políticas públicas para a erradicação do
trabalho infantil no Brasil (ISBN 978-85-473-1721-8)
Autora: Sarita Aparecida de mliveira Fortunato
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
33 Infância e seus lugares: um olhar multidisciplinar (ISBN 9788546211906)
Autor: félvio Alexandre Mariano
cditora: naco cditorial, Jundiaí,
páginas.
34 Infância, liberdade e acolhimento: Experiências na educação infantil (ISBN 9788532311054)
Autora: Vitória Regis eabay de Sá e rânia aampos Rezende
cditora: Summus editorial, São naulo,
páginas.
35 Innovar en educación sí, pero ¿cómo?: mitos y realidades (ISBN 9788427725546)
Autor: André rricot
cditora: larcea, aiudad de México,
páginas.
36 Instituições, histórias e culturas escolares (ISBN 978-85-7061-929-7)
mrganizadoras: rerciane Ângela Luchese e aassiane aurtarelli Fernandes
cditora: cbsaS, aaxias do Sul,
páginas.
37 Intervención escolar centrada en soluciones: conversaciones para el cambio en la escuela (ISBN
9788425440342)
Autores: Marga ferrero be Vega e Mark Beyebach
cditora: cditorial ferder, aiudad de México,
páginas.
38 Itinerários e singularidades da institucionalização e expansão da escola primária no Brasil
(1930-1961) (ISBN 978-85-7628-753-7)
mrganizadoras: Alessandra aristina Furtado, Analete Regina Schelbauer e Rosa Lydia reixeira aorrêa
cditora: cbscM, Maringá,
páginas.
39 Juventude da periferia: do estigma ao modo de vida (ISBN 978-85-473-1959-5)
Autora: Renata Fornelos d’Azevedo Ramos
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
40 Juventudes e infancias en el escenario latinoamericano y caribeño actual (ISBN 978-607-479-278-2)
mrganizadores: Melina Vázquez, María aamila mspina e María gsabel bomínguez earcía
cditora: aLAaSm, sniversidad de Manizales e aglbc,
páginas.
41 La Educación Estética en la perspectiva transdisciplinar (ISBN 978-959-07-2260-8)
Autor: nablo René cstévez Rodríguez
cditora: cditorial sniversitaria Felix Varela, La fabana.
Legado para a juventude brasileira: relexões sobre um Brasil do qual se orgulhar
(ISBN 9788501115874)
Autores: Fernando fenrique aardoso e baniela de Rogatis
cditora: Record, Rio de Janeiro,
páginas.
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43 Lineamientos para investigar y evaluar innovaciones educativas: Principios y herramientas
para docentes que investigan y evalúan el cambio (ISBN 9789587747331)
Autores: eary aifuentes e Andés aaldas ouintero
cditora: sniversidad de los Andes, Bogotá,
páginas.
44 Lo cotidiano en la escuela (ISBN 9789561125919)
Autores: Valdivia Barrios e Jenny Assael Budnik
cditora: cditorial sniversitária, Santiago,
páginas.
Luz, câmera e ação: ilmes na prática clínica infantil )SBN
mrganizadora: Vanina aartaxo
cditora: Synopsis, lovo famburgo,
páginas.

-

-

-

46 Medidas socioeducativas e o ato infracional (Do ECA ao SINASE) (ISBN 9788551905739)
Autor: Rodrigo Zoccal Rosa
cditora: Lumen Juris, Rio de Janeiro,
páginas.
47 Narrativa de crianças na sociedade da imagem (ISBN 978-85-473-1396-8)
Autora: Adriana fofmann Fernandes
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
48 Nem trabalha nem estuda? Desigualdade de gênero e raça na trajetória das jovens da periferia
de Brasília (Editora 978-85-473-1996-0)
Autora: gsmalia Afonso
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
49 Os jovens e a história: Brasil e América do Sul (ISBN 978-85-7798-236-3)
mrganizador: Luis Fernando
cditora: cdscne, nonta erossa,
páginas.
50 Pedagogias descolonizadoras e infâncias: por uma educação emancipatória desde o nascimento
(ISBN 9788559131369)
mrganizadora: Solange cstanislau dos Santos
cditora: cbsFAL, Maceió,
páginas.
51 Pedagogia e psiquiatria: um estudo sobre relações entre campos (ISBN 978-85-473-1312-8)
Autora: Katia aristina Silva Forli Bautheney
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
52 Pesquisas e experiências sobre formação no contexto da educação de jovens e adultos
(ISBN 978-85-232-1790-7)
mrganizadores: rânia Regina bantas, José Jackson Reis dos Santos e Ana naula Silva da aonceição
cditora: cbsFBA, Salvador,
páginas.
53 Pesquisas sobre família e infância no mundo contemporâneo (ISBN 978-85-205-0827-5)
Autoras: alaudia Fonseca, ahantal Medaets e Fernanda Bittencourt Ribeiro
cditora: Sulina, norto Alegre,
páginas.
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54 Primeiras experiências com o racismo: crianças negras, práticas parentais e midiatização
(ISBN 978-85-391-0907-4)
Autores: Francisco Leite e Leandro Leonardo Batista
cditora: Annablume, São naulo,
páginas.
55 Privatización de lo público en el sistema escolar. Chile y la agenda global de educación
(ISBN 978-956-00-1134-3)
Autores: aarlos Ruiz Schneider, Leonora Reyes e Francisco ferrera Jeldres
cditora: Lom cdiciones, Santiago,
páginas.
56 Rap, rappers e juventude de periferia: legitimidade social e múltiplos sentidos
(ISBN 978-85-473-0304-4)
Autor: eibran Luis Lachowski
cditora: Appris, auritiba,
páginas.
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